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Rælingen: Før 
sesongen snakket de 
om 16 poeng var nok 
til å overleve. Men 
selv om to av konkur-
rentene ikke har 
vunnet kamper etter 
nesten en tredjedel av 
serien, vil ikke trene-
ren justere målet.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
975 29 838

– Jeg tror det var Ole Gunnar 
Solskjær som en gang sa at han 
aldri hørte Sir Alex Ferguson 
spekulerte i hvor mange poeng 
de trengte for å ta ligagull. Vi 
tenker for øyeblikket ikke så 

mye på hvor mange poeng vi 
trenger, sier Michael 
O'Sullivan.

Med sine seks poeng etter de 
sju første kampene, og med 
Skrim (2), Molde (1) og Nord-
strand (0) i bunn), er det van-
skelig å se at disse lagene skal 
vinne rundt halvparten av sine 
kamper, 15 i tallet, for å komme 
opp i 16 poeng.

god mulighet onsdag
– Jeg tror disse lagene vil bli 
sterkere etter jul. Molde er inne 
i en god utvikling og Nord-
strand vil få tilbake en veldig 
viktig spiller. Samtidig tror jeg 
også vi vil bli sterkere.

Sportssjef Svein Strømberg 
har tidligere meddelt at de er 
enige med et utenlandsk spil-
ler, men vil ikke ut med navnet 

på henne.
O'Sullivan medgir at Rælin-

gen kan ha vært heldige med at 
nivået på bunnsiktet i eliteseri-
en er lavere enn tidligere seson-
ger.

– Jeg tror nok lagene er bedre 
både når det gjelder fysikk og 
tempo, men kanskje ikke på det 
rent håndballmessige. Samti-
dig er det viktig for oss å vise at 
vi virkelig har noe i eliteserien å 
gjøre.

Onsdag kveld venter Oppsal, 
et annet av lagene Rælingen 
kan slå. Der må de fortsatt klare 
seg uten kaptein Leila Laksiri, 
mens Christina O'Sullivan mel-
des kampklar igjen.

opereres
Den svært spilleintelligente 
høyrebacken sliter med en me-

niskskade i det ene kneet og 
har opplevd noen låsninger den 
siste tiden. Hun opereres trolig 
1. desember og mister dermed 
trolig kun 2016-premieren mot 
Byåsen 3. januar. 

– Christina er en veldig viktig 
spiller med sin rutine. Vi ønsket 
ikke å ta noen sjanser hvis det 
ble slik at hun ikke skulle ope-
rere, men nå Oppsal har også 
hatt en fin utvikling, men vi 
tror ikke de er like sterke som 
Halden som vi møtte søndag 
(tap 32-22), sier treneren.

For med Oppsal og Skrim 
igjen før VM-pausen står i alle 
fall to poeng på julelista.

– Har vi åtte poeng til pausen 
skal du ikke se bort fra at det 
blir en liten akevitt ekstra i jule-
feiringen, gliser Michael 
O'Sullivan.

På poengjakt hjemme mot Oppsal i kveld:

senker ikke grensa
FåR tilBake viktig BRikke: Rælingen-trener Michael O'Sullivan gleder seg over at niese og nøkkelspiller Christina O'Sullivan er klar til onsdagens kamp mot Oppsal. 
 Begge Foto: svein stRømBeRg 

møteR gamlekluBBen: 
Anniken Dahl Christensen.

åpne plasseR: Landslagssjef Per-Mathias Høgmo har et lag i bakhodet, men 
holder noen plasser åpne før møtet med Ungarn 12 november.  Foto: ntB scanpix

oslo: Landslagssjef Per-Mathias 
Høgmo har en god anelse på hvilke 
11 som spiller når Norge møter 
Ungarn til første omspillskamp på 
Ullevaal stadion 12. november.

Tirsdag ble troppen på 24 spillere pre-
sentert i Oslo. Der kom en spiller som 
Strømsgodsets Marcus Pedersen med, 
mens Bournemouths Joshua King var 
utelatt.

Første omspillskamp i veien mot EM-
sluttspillet i 2016 spilles på Ullevaal sta-
dion 12. november. Søndag 15. novem-

ber er det bortekamp i Budapest.
– Jeg har et lag i bakhodet, men som 

alltid er det slik at noen plasser er åpne. 
Små diskusjoner vil det alltid være. Uan-
sett må vi ha en plan B og plan C klar i til-
felle det blir snakk om endringer, sier 
Høgmo til NTB.

Han selv, assistenttrener Jarl Torske 
og analyseteamet har god kontroll på 
ungarerne. Høgmo beskriver lagets 
svakheter og styrker slik:

– De er et godt organisert lag, et fysisk 
sterkt lag. De er gode på dødball og er ru-
tinerte. De er gjerrig på måten at de slip-
per inn få mål, men de scorer også lite. 
(ANB-NTB)

Høgmo har et lag i hodet


